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1. Úvod 

 Základná orientácia katedry 
Energetika: 
 alternatívne zdroje energií, 
 racionalizácia spotreby všetkých druhov energií, 
 riadiace algoritmy na znižovanie spotreby elektrickej 

energie. 
Meracia technika: 
 meranie základných fyzikálnych veličín, 
 meranie fyzikálno-mechanických vlastností pôdy, 
 diaľkový prenos meracích dát, 
 meranie, simulácia a vizualizácia v prostredí LabVIEW. 



1. Úvod 

 Základná orientácia katedry 
Automatizácia: 
 všeobecná automatizácia, 
 automatizácia výrobných procesov v poľnohospodárstve,  

potravinárstve, a v automobilovom priemysle, 
 informatika v automatizácii (mikrokontrolery, SCADA 

systémy, program MATLAB), 
 nové technológie (znalostné systémy, neurónové siete, 

robotika), 
 regulácia a riadenie v prostredí LabVIEW, 
 aplikácia PLC systémov (Siemens, B&R, Allen Bradley). 



1. Úvod 

 Základná orientácia katedry 
Informatika a mikroprocesorová technika: 
 aplikácia metód elektronického vzdelávania, 
 vizuálne programovanie a databázy (C#, MS Access, MS 

Visual Basic, Visual C++, Delphi), 
 sieťové technológie (Java, PhP), 
 využitie procesorovej a výpočtovej techniky 

pri monitorovaní a riadení tepelných sústav, 
 aplikácie mikrokontrolerov na automatizáciu merania. 



2. Riešené projekty 

 University of Patras 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 e-Training Solutions 
 Escola Tecnologica e Profissional de Sico 
 Centre of Training European 
 European Leadership Institute, Ltd. 

 

Projekt AVARES 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 
Termín riešenia projektu: Október 2012 – September 2014 

http://www.avares.org 

Konzorcium projektu: 



2. Riešené projekty 

Projekt AVARES 

http://www.avares.org 

„Enhance attractiveness of renewable  
energy training by virtual reality“ 

Ciele projektu: 

1. Vývoj vlastnej hybridnej vzdelávacej platformy: 

 Online OEZ vzdelávacie materiály 

 Virtuálne 3D auditórium 

 3D virtuálny OEZ Park 



2. Riešené projekty 

Projekt AVARES 

http://www.avares.org 

„Enhance attractiveness of renewable  
energy training by virtual reality“ 

Ciele projektu: 

2. Vývoj metodiky inovačného učenia integrovať 
s tradičnými formami vzdelávania v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie: 
 Príručka používateľa 
 Pilotný kurz 



2. Riešené projekty 

Projekt AVARES 

http://www.avares.org 

„Virtuálna vzdelávacia platforma “ 

 Riadenie vzdelávacieho procesu 
 Sprístupnenie teoretického základu 
 Podpora praktických zadaní a testov 
 Sledovanie interakcií Avatarov (SLOODLE plug-in) 
 Komunikácia medzi účastníkmi vzdelávania 



2. Riešené projekty 

Projekt AVARES 

http://www.avares.org 

„Virtuálna vzdelávacia platforma “ 

 Možnosť vytvárať virtuálne svety 
 Prístup ku vzdelávaciemu obsahu „on demand“ 
 Presúva vzdelávanie od tradičných prístupov „pred tabuľou“ 

k pútavejším a interaktívnym formám 
 Prostredie, kde študent môže komunikovať s ďalšími 

študentmi a experimentovať s objektmi podobným  
spôsobom ako v reálnom svete 



2. Riešené projekty 

Projekt AVARES 

http://www.avares.org 



2. Riešené projekty 

 AcrossLimits, Ltd. 
 ET Infoart – Tinko Stoyanov 
 ASIMAG Servicios Empresariales, S.L. 
 e-Training Solutions 
 University of Patras 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 Centre of Training European 

Projekt MobiVET 2.0 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 
Termín riešenia projektu: November 2012 – Október 2014 

http://www.mobivet2.eu 

Konzorcium projektu: 



2. Riešené projekty 

Ciele projektu: 
1. Analýza súčasného stavu využívania mobilných  

e-learningových metód a prostriedkov v odbornom 
vzdelávaní a príprave 

2. Vzorové kurzy a  metodiky - možnosti využívania Web 2.0 
technológií pedagógmi, lektormi alebo tútormi 
neinformatického vzdelania 

 

Projekt MobiVET 2.0 

http://www.mobivet2.eu 



2. Riešené projekty 

Výsledky projektu: 
 Course "Mobile Web2.0-based Technologies and Tools in 

Online Training and Tutoring" 
 Handbook "Guide to Using Mobile Web2.0 Technologies 

and Tools in Online Training and Tutoring" 
 E-tutoring methodology (How to support self-directed 

learners by tutoring them online) 
 Evaluation methodology (How to evaluate the developed  

e-tutoring methodology)  
 

Projekt MobiVET 2.0 

http://www.mobivet2.eu 



2. Riešené projekty 

Projekt MobiVET 2.0 

http://www.mobivet2.eu 



2. Riešené projekty 

 AOC Friesland 
 Business Development Friesland 
 Boyle Chamber of Commerce Ltd. 
 European Forum for Vocational Education and Training 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita 
 Vácimezó 
 Canice Consulting 
 Efokus AB 

Projekt C-TEST 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 
Termín riešenia projektu: November 2012 – Október 2014 

http://www.c-test.eu 

Konzorcium projektu: 



2. Riešené projekty 

Ciele projektu: 
1. Analýza vzdelávacích potrieb: 

 Malé a stredné podniky 
 Pôdohospodárstvo a potravinárstvo 

2. Online vzdelávacie kurzy: 
 Biomasa 
 Nakladanie s odpadmi 
 Slnečná energia 
 Veterná energia 
 Vodná energia 
 Životné prostredie 

 

Projekt C-TEST 

http://www.c-test.eu 



2. Riešené projekty 

Projekt C-TEST 

http://www.c-test.eu 



2. Riešené projekty 

Projekt VEGA 
„Vplyv externých faktorov na účinnosť  
fotovoltaického článku v reálnych podmienkach  
mikroregiónu Nitra“ 

Termín riešenia projektu: 2011 – 2013 



2. Riešené projekty 

Projekt VEGA 
„Minimalizácia rizík faktorov prostredia  
v objektoch živočíšnej produkcie“ 
Termín riešenia projektu: 2014 – 2016 

Spolupráca s Katedrou stavieb  
TF SPU v Nitre  



2. Riešené projekty 

Projekt VEGA 
„Produkčný proces poľných plodín pri rôznych  
systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných  
hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie  
a zvyšovanie úrodnosti pôdy“ 
Termín riešenia projektu: 2011-2014 

Spolupráca s KRV FAPZ SPU v Nitre  



2. Riešené projekty 

Projekt KEGA – 041SPU-4/2014 
„Multimediálna podpora ťažiskových predmetov 
nového inžinierskeho študijného programu  
„Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike““ 

Termín riešenia projektu: 2014-2016 
 



2. Riešené projekty 

Projekt KEGA – 003SPU-4/2013 
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko 
-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka 
pre biosystémové inžinierstvo 

Termín riešenia projektu: 2013-2015 
 



3. Pripravované projekty 

Projekt VEGA 
„Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích  
fotovoltaických systémov  na účinnosť premeny  
slnečnej energie“ 

Ciele projektu: 
1. Zistenie vplyvu použitých algoritmov riadenia 

polohovacieho systému fotovoltaických článkov na 
celkovú účinnosť systému 

2. Meranie intenzity dopadajúceho slnečného žiarenia 
3. Meranie teploty z dôvodu kompenzácie jej vplyvu na 

účinnosť fotovoltaických článkov 



3. Pripravované projekty 

Projekt VEGA 
„Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích  
fotovoltaických systémov  na účinnosť premeny  
slnečnej energie“ 

Ciele projektu: 
4. Meranie elektrickej energie na výstupe a energie 

spotrebovanú riadiacou jednotkou 
5. Vytvorenie snímača smeru dopadajúcich dažďových 

kvapiek s cieľom zvýšiť efektivitu čistenia fotovoltaických 
článkov ich vhodným nasmerovaním v daždivom počasí 

 



3. Pripravované projekty 

Projekt VEGA 
„Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích  
fotovoltaických systémov  na účinnosť premeny  
slnečnej energie“ 



3. Pripravované projekty 

Projekt VEGA 
„Princípy, vlastnosti a návrh zariadení na meranie  
fyzikálno-mechanických vlastností pôdy “ 

Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. D. Hrubý, PhD. 



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 

 UV 6925 – Záznamový systém polohovej identifikácie 
zvierat  
 platný úžitkový vzor v spolupráci s Katedrou stavieb 

 
 PUV 107-2013 - Zapojenie na meranie elektrického  

prúdu odoberaného zo zdroja sínusovými invertormi  
 zverejnený úžitkový vzor 

 
 PP 69-2013 – Záznamový systém polohovej  

identifikácie zvierat  
 Podané ako celosvetový patent s 15 nárokmi na ochranu  
 podané patenty v procese schvaľovania 

 



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 

 UV 6904 (223-2013) – Zapojenie na meranie 
penetrometického odporu pôdy  
 v spolupráci s KKS TF SPU v Nitre 



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 

 UV 6936 (224-2013) – Spôsob merania infiltrácie pôdy 
 v spolupráci s AGRODIVÍZIA s.r.o, Selice 



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 

 UV 6848 – Solárny systém s tepelným čerpadlom 
 Technické riešenie sa týka solárneho systému s tepelným 

čerpadlom a rozšírenia využiteľnosti tepelných solárnych 
systémov v obdobiach s nízkou úrovňou solárneho žiarenia, ktoré 
je zároveň aj obdobím s narastajúcou požiadavkou na množstvo 
tepelnej energie, aplikáciou tepelného čerpadla.  



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 

 UV – Spôsob riadenia autonómneho dvojosého 
polohovacieho solárneho systému 
 Technické riešenie sa týka spôsobu riadenia autonómneho 

dvojosého polohovacieho solárneho systému za účelom 
dosiahnutia čo najväčšej efektivity pri premene slnečnej energie 
na elektrickú prostredníctvom fotovoltaických článkov. Spôsob 
riadenia autonómneho dvojosého polohovacieho solárneho 
systému sa vyznačuje tým, že na vstup riadiacej jednotky sú 
privedené signály zo snímača polohy slnka, snímača difúzneho 
žiarenia a anemometra ktoré sú spracované centrálnou 
procesorovou jednotkou, v ktorej sú implementované riadiace 
algoritmy, a ktorá zabezpečuje riadenie jednosmerných motorov. 



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 

 UV – Spôsob riadenia autonómneho dvojosého 
polohovacieho solárneho systému 



4. Patenty, úžitkové vzory a certifikáty 



5. Spolupráca s inými pracoviskami 
a) TF SPU 

Spolupráca s Katedrou dopravy a manipulácie 
 Výskum algoritmov a metód na meranie prevádzkových 

parametrov spaľovacieho motora s plne automatickým 
riadením merania 

 Vývoj zariadenia na aplikáciu meracích a riadiacich 
algoritmov na meranie prevádzkových parametrov 
spaľovacieho motora s plne automatickým riadením 
merania 

 Potenciál na podanie viacerých PÚV a patentov s 
využitím v automobilovom priemysle 

 Vývoj riadenia zariadenia na testovanie olejov 

 



5. Spolupráca s inými pracoviskami 

a) TF SPU 

Spolupráca s Katedrou dopravy a manipulácie 

 



5. Spolupráca s inými pracoviskami 

a) TF SPU 

Spolupráca s Katedrou stavieb 

 Výskum šírenia ultrazvukových vĺn v stavebných 
objektoch živočíšnej výroby 

 Vývoj zariadení na identifikovanie polohy dojníc v boxe 

 Výskum a vývoj algoritmov na určenie polohy dojnice v 
boxe s využitím neurónových sietí 

 Vývoj autonómneho algoritmu na verifikáciu údajov s 
detekciou možných chýb 

 podaný 1 PÚV, 1 patent v rámci SR a 1 patent s 
celosvetovou platnosťou 

 



5. Spolupráca s inými pracoviskami 

a) TF SPU 

Spolupráca s KSVS 

 Operačný program Itepag 

 Penetrometria 

 Meranie vyosenia náradia 

 



5. Spolupráca s inými pracoviskami 

a) TF SPU 

Spolupráca s FAPZ KRV 

 Meranie fyzikálno-mechanických vlastností 
pôdy 

 



5. Spolupráca s inými pracoviskami 

b) Mimouniverzitné pracoviská 

 Titan-Interplast s r.o., Nitra 

 GeorgFisherOmicrons.r.i. Padova (Taliansko) 

 BrutschElektronik AG, Uhwiesen (Švajčiarsko) 

 B&R 

 



6. Prezentácia katedry, fakulty a univerzity 

„Noc výskumníkov“  (26.9.2014) 

 
 Stánok „Zahraj si na živých kvetoch“ 
 Miesto – Bratislava, Stará tržnica 
 V spolupráci s KSVS TF SPU 
 Rozhovory pre Slovenský rozhlas v hlavnom 

vysielacom čase 
 Priamy TV prenos na podujatí 
 Článok v Poľnohospodári 



6. Prezentácia katedry, fakulty a univerzity 

„Noc výskumníkov“  (26.9.2014) 



6. Prezentácia katedry, fakulty a univerzity 

 
„Algoritmy autonómnych mobilných 
robotov v kolíznych situáciách“ 
 
 Prezentácia mobilného robota s Fuzzy riadením 



„CVTI“ 
 
 Reprezentovaný poster  
 Patent PP69-2013 
 Úžitkový vzor UV 6925 
 Celosvetový patent WIPO 14SPU-Iden-3 

6. Prezentácia katedry, fakulty a univerzity 



7. Publikačná činnosť katedry 
Štatistika publikačnej činnosti v období 2013 – 2014 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 3 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 3 
ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 5  
 v databázach Web ofScience alebo SCOPUS 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 1
 monografiách 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,  1
 monografiách 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 8 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 9 



7. Publikačná činnosť katedry 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 2 
AFL Postery z domácich konferencií 1 
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 3 
BCI Skriptá a učebné texty 2 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru  3 
 (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)  
 

Publikácií spolu: 47 



8. Záver 

 

Smerovanie katedry v oblasti vedy, výskumu 
a vzdelávania súvisí so snahou patriť k špičkovým 
pracoviskám fakulty a prispôsobenie sa trhu práce, 
kde je potrebné poskytnúť univerzitné vzdelávanie 
v oblastiach aplikovanej informatiky, informačno-
komunikačných technológií s dôrazom na rozvoj 
informačnej spoločnosti, riadenia a logistiky, 
moderných vzdelávacích technológií a postupov, 
merania a spracovania signálov, riadenia, diagnostiky 
a rozhodovania s využitím metód aplikovanej 
matematiky, kybernetiky a riadenia a pod. 


